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Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2019, 
UBND huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau: 

 Để khắc phục cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn 
theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND 
huyện Hữu Lũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện phối hợp với các cơ 
quan chuyên môn cấp tỉnh trong việc triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Lạng Sơn năm 2019, đồng thời thực hiện một số 
nhiệm vụ, giải pháp sau sau: 

1. Văn Phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan chủ trì, phối hợp với 
UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan thực hiện: 

 - Rà soát, giảm thời gian, thủ tục hành chính của đơn vị để có bước đột phá trong 
giải quyết thủ tục hành chính so với quy định, tiếp tục tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ hành 
chính công lên mức độ 3, mức độ 4.  

 - Củng cố Bộ phận "một cửa", lựa chọn các cán bộ, công chức nắm chắc 
nghiệp vụ, đủ khả năng hướng dẫn, giải thích cho người dân, doanh nghiệp.  

- Công khai thông tin đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ 
tục hành chính. Thông báo công khai hàng tuần thông tin tiếp nhận và kết quả phản 
hồi qua đường dây nóng của các đơn vị. 

- Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính để đảm 
bảo cho người dân và doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những yêu cầu đúng như đã 
được niêm yết công khai. 

- Kiểm tra, giám sát các bộ phận liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. 
Xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị có những hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ 
sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, thái độ cửa quyền, hách dịch đối với người dân và 
doanh nghiệp.  

 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan 
thực hiện: 

- Công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất trong 
giai đoạn 2015-2020 trên Trang thông tin điện tử của huyện, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân 
huyện và các hình thức công khai khác nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực đất 
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đai, mặt bằng sản xuất, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất. 

- Rà soát, thống kê và đề xuất thu hồi hoặc thu hồi đất (theo thẩm quyền) của các 
dự án không triển khai theo quy định của pháp luật. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tăng cường công tác quản lý, công bố công khai quy hoạch xây dựng, quy 
hoạch đô thị thuộc phạm vi và địa giới hành chính do Uỷ ban nhân dân huyện quản lý. 

- Định kỳ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú 
để lắng nghe ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, qua đó xử lý kịp thời những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Nghiên cứu và đề xuất cơ chế giám sát và kiểm tra định kỳ để bảo đảm mọi 
phản ánh, khiếu kiện đều được ghi nhận và trả lời cho doanh nghiệp. 

4. Trung tâm phát triển quỹ đất: Thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 
bằng cho doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án cũng như tạo nhiều quỹ đất sạch có 
sẵn để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Đẩy mạnh minh bạch hóa, công khai hóa các hoạt động mua sắm tài sản 
công, đấu thầu theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng 
và có báo cáo định kỳ theo quy định về kết quả thực hiện. 

6. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc phối hợp với Trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền, định hướng học nghề cho người lao động. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 
lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp tại trường dạy nghề, trường cao đẳng, trung cấp 
nghề nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học 
nghề. 

Trên đây là kế hoạch của UBND huyện Hữu Lũng về việc triển khai thực hiện 
Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

 
Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- TT Huyện ủy ủy; (b/c) 
- Lãnh đạo HĐND huyện; 
- Uỷ Ban MTTQ VN huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- C, PVP UBND huyện, 
 - Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Long Văn Sơn 
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